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support voor scholen parnassys - parnassys is webbased dus het zou niet uit moeten maken of je op school inlogt of
thuis overal waar je internet hebt moet je in kunnen loggen we adviseren je om na te gaan of je op de juiste locatie zie
paragraaf waar moet ik inloggen hierboven probeert in te loggen en na te gaan of je bij het inloggen een melding te zien
krijgt, handleiding ouderportaal parnassys pdf - 1 handleiding ouderportaal parnassys inleiding als team van wsko
basisschool het kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk tijdens de ori ntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem
hebben wij bewust gekeken naar de mogelijkheden om ouders meer en beter te kunnen informeren, ontdek hoe je alles uit
parnassys - intern begeleider een eenjarige opleiding van driestar hogeschool wil jij groeien in je rol als intern begeleider
en wil je parnassys optimaal inzetten in jouw werk dan is de post hbo opleiding iets voor jou deze opleiding kent drie
modules innovatie communicatie en onderzoek er is veel aandacht voor het gebruik van parnassys, handleiding leer en
ontwikkelingslijnen jonge kind 4 7 jaar - handleiding leer en ontwikkelingslijnen jonge kind 4 7 jaar februari 2017 3
inleiding in deze handleiding willen we een praktische handreiking geven voor het instellen en het gebruik van leer en
ontwikkelingslijnen jonge kind 4 7 jaar in parnassys voor uitgebreide informatie met betrekking tot de module leerlijnen
verwijzen wij u naar de, handleiding leerlijnen jonge kind in parnassys - handleiding leerlijnen jonge kind in parnassys 4
1 instellen van leerlijnen jonge kind in parnassys door de beheerder het onderstaande stappenplan helpt u bij het
overnemen van leerlijnen jonge kind in parnassys om leerlijnen jonge kind over te nemen dient u in parnassys de rechten
van applicatiebeheerder of intern begeleider te hebben, handleiding leerlijnen jonge kind - handleiding leerlijnen jonge
kind in parnassys augustus 2015 3 inleiding in deze handleiding willen we een praktische handreiking geven voor het
instellen en het gebruik van leerlijnen jonge kind in parnassys voor uitgebreide informatie met betrekking tot de module
leerlijnen verwijzen wij u naar de, alle cursussen van de parnassys academie in een handig - binnen de parnassys
academie kun je cursussen volgen die je helpen om parnassys en de bijbehorende modules op een goede effici nte manier
in te zetten en zo met minder administratie meer overzicht te krijgen we bieden de cursussen aan op verschillende niveaus
basis verdieping en expert, parnassys en konnect verbinden kinderopvang en - parnassys en konnect kiezen voor
samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs beide partijen verbinden hun systemen waarmee ze het delen
van kennis de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken,
handleiding kindkans indienen aanvraag groeps arrangement - handleiding kindkans indienen aanvraag arrangement
vanuit parnassys 0 7 3 februari 2020 6 stap 6 aanvraag versturen klik tot slot op opslaan en versturen naar kindkans de
leerling staat nu met de betreffende hulpvraag in kindkans in parnassys is de informatie terug te vinden onder het tabblad
begeleiding kindkans, intern begeleider driestar hogeschool nl - de post hbo opleiding intern begeleider bestaat uit 10
lesdagen verspreid over 1 jaar tijd naast de colleges werk je samen met medestudenten in een leergroep je gaat samen aan
de slag en deelt kennis en ervaringen ook vorm je samen met een aantal medestudenten een coachgroep je ontmoet hen
een aantal keren buiten de lesdagen om, handleiding integraal persoonlijke ontwikkeling versie - helpdesk door in
integraal of in parnassys rechtsboven in het scherm te klikken op het vraagteken kom je in het parnassys supportportaal
handleiding zoeken 1 klik op het tabblad handleiding 2 klik op de naam van de handleiding 3 wilt u bijvoorbeeld alleen van
de functie intern begeleider de resultaten zien 1, 1 handleiding op bers ba versie 2016 09 01 - 2 handleiding op bers ba
versie 2016 09 01 werkwijze op p bers ba inhoudsopgave pagina 2 inhoudsopgave 3 vooraf achtergrond voorliggende
structuur voor het op 4 verschil op opp wanneer een op communicatie 5 voordelen voor school n loket opstellen van een op
relatie met andere documenten algemene aandachtspunten, opbrengstgericht werken opbrengstgericht werken en intern begeleider krijgen daarmee in n oogopslag inzicht in de resultaten van alle leerjaren op n toetsmoment acties binnen
het leerlingvolgsysteem van parnassys op het startscherm gaat u via overzichten leerlingvolgsysteem niet methodetoetsen
school dwarsdoorsnede per schooljaar selecteer schooljaar en toetsserie s, handleiding leerlijnen jonge kind driestar
educatief - handleiding leerlijnen jonge kind in parnassys maart 2016 2 inhoud inleiding 3 1 instellen van leerlijnen jonge
kind in parnassys door de beheerder 4 het overnemen van het pakket leerlijnen jonge kind 4 leerlingen koppelen aan een
leerlijnenpakket en een leerroute 7 notitiecategorie n 8 leerlijnenpakket bewerken 9 2, belangrijkste aanpassingen versie
2 26 parnassys - deze video laat u de belangrijkste nieuwe functies zien van versie 2 26 van parnassys
applicatiebeheerder intern begeleider leerkracht aanpassingen dig, belangrijkste aanpassingen versie 2 27 parnassys deze video laat u de belangrijkste nieuwe functies zien van versie 2 27 van parnassys applicatiebeheerder intern begeleider
leerkracht snel van notitie, belangrijkste aanpassingen versie 2 24 parnassys - deze video laat u de belangrijkste nieuwe

functies zien van versie 2 24 van parnassys intern begeleider belangrijkste aanpassingen parnassys oktober november
2016 versie 2 36 en 2 37, opleiding intern begeleider sbo nl - tijdens de opleiding intern begeleider maak je naast de
bijeenkomsten gebruik van een online leeromgeving hier vindt je extra leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten
zoals video s artikelen eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken, handleiding leerlijnen peuters in parnassys pdf
- instellen van leerlijnen peuters in parnassys door de beheerder het onderstaande stappenplan helpt je bij het overnemen
van leerlijnen peuters in parnassys om leerlijnen peuters over te nemen dien je in parnassys de rechten van
applicatiebeheerder of intern begeleider te hebben er zijn twee varianten van het leerlijnenpakket peuters, belangrijkste
aanpassingen versie 2 25 parnassys - deze video laat u de belangrijkste nieuwe functies zien van versie 2 25 van
parnassys alle gebruikers inlogpagina intern begeleider leerkracht tab evaluatie en afdrukken, handleiding export
leerlinggegevens tbv dbos vanuit parnassys - handleiding export leerlinggegevens tbv dbos vanuit parnassys start
parnassys op de gebruikelijke manier en log in met uw inlogcode en wachtwoord afhankelijk van uw rechten ziet u n of
meerdere opties in de rode balk kies nu voor de optie overzichten in dit scherm ziet u drie tabbladen onder de rode balk
standaard is het, boom lvs spelling boom test onderwijs - scoring door leerkracht intern begeleider of remedial teacher
duur scoring en normering 1 minuut per leerling normering via het boom testcentrum parnassys en of school oas normen
percentielscore niveau i v en a e dle vaardigheidsscore met 90 betrouwbaarheidsinterval vanaf groep 6 wordt ook het
referentieniveau gerapporteerd, belangrijkste aanpassingen parnassys september 2016 versie 2 35 - belangrijkste
aanpassingen parnassys september 2016 versie 2 35 nieuwe functies zien van versie 2 35 van parnassys leerkracht
beperkt intern begeleider, handleiding kijk webbased bazalt - deze handleiding is bedoeld voor beheerders leraren
parnassys esis dot com een gebruiker als directie intern begeleider hoeft u niet aan de groepen te koppelen zij kunnen alle
rapportages inzien klik met uw cursor het menu item beheer aan, handleiding kijk webbased bazalt - deze handleiding is
bedoeld voor beheerders leraren pedagogisch medewerkers en andere medewerkers van kinderopvangvoorzieningen en
scholen die werken met kijk daar waar staat leraren kun je dat ook lezen als pedagogisch medewerkers, parnassys
integraal handleiding iphone mythicc - de resultaten moeten echter alsnog in parnassys worden ingetikt niet fraai
natuurlijk gebruikersrol len leerkracht intern begeleider integraal schoolleider administratie zie handleiding bron t a v
parnassys toegezonden 23 11 2012 gta liberty city stories ios free download station rouge parnassys integraal handleiding,
ojs de bieshaar zoekt een intern begeleider 0 4 fte - de intern begeleider is niet alleen meer verantwoordelijk voor de
zorg op leerling niveau maar ook een belangrijke spil in de onderwijskundige beleids ontwikkelingen binnen school en weet
deze te vertalen richting leerkrachten passend onderwijs maakt een juiste invulling van de rol cruciaal wij verwachten dat je
als intern begeleider binnen, handleiding kijk webbased bazalt - in dit deel van de handleiding wordt aangegeven waar de
beheerfuncties zitten en hoe u daarmee kunt parnassys esis dot com een gebruiker als directie intern begeleider hoeft u niet
aan de groepen te koppelen zij kunnen alle, boom lvs technisch lezen boom test onderwijs - scoring door leerkracht
intern begeleider of remedial teacher duur scoring en normering 1 minuut per leerling normering gaat via het boom
testcentrum parnassys en of schooloas normen percentielscore niveau i v en a e dle vaardigheidsscores daarnaast worden
de accuratessescore de normklasse accuratesse en het avi niveau gerapporteerd, parnassys basisschool de
zevensprong houten - parnassys op de zevensprong maken wij gebruik van het leerlingsvolgsysteem parnassys de
leerkrachten kunnen hierin persoonsgegevens zien toetsgegevens invoeren oudergesprekken invoeren handelingsplannen
opstellen uitvoeren en evalueren rapporten maken e mails sturen de intern begeleider ib er houdt overzicht over alle
kinderen en heeft hierover contact de groepsleerkracht en, angelique van dijk intern begeleider stichting - angelique van
dijk intern begeleider stichting leersaam openbaar onderwijs etten leur predikaat excellente school 2017 2018 2019 breda
en omgeving nederland 248 connecties, askoscholen zoekt een intern begeleider in amsterdam nl - ben je ge
nteresseerd en wil je aan de slag als intern begeleider bij de lidwinaschool neem dan meteen contact met ons op zodat we
zo snel mogelijk kennis kunnen maken we ontvangen graag jouw cv en korte motivatie via de solliciteerknop hieronder of
stuur je reactie met cv en motivatie voor 14 maart 2020 door aan click apply, wij zijn op zoek naar een intern begeleider wij zijn op zoek naar een intern begeleider bovenbouw onze eben ha zerschool ligt in het bosrijke rhenen een historisch
stadje aan de rand van de utrechtse heuvelrug de meeste leerlingen komen uit rhenen een deel van onze leerlingen komt
uit andere dorpen, bol com handelingsgericht werken een handreiking voor - daarnaast wordt de rol van de ouders de
leerkracht en de inter begeleider binnen hgwbesproken er worden duidelijke richtlijnen gegeven voor het opzetten van een
handelingsplan in het boek worden tevens voorbeeldformulieren vermeld die de intern begeleider in de onderwijspraktijk kan
gebruiken een goed hulpmiddel bij het invoeren van hgw, k de rol van de intern begeleider en de taal - intern begeleider

en taal rekenco rdinator maar belicht een onderdeel van de taken namelijk de taken die verband houden met
opbrengstgericht werken een volledig overzicht van de taken van de intern begeleider is beschreven in de
beroepsstandaard voor de intern begeleider 2009 gebruik van deze kwaliteitskaart
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